
KUMLA KOMMUN   Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämnden  2005-11-16 

Justering 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 Stadshuset, Kumlarummet onsdagen den 16 november 2005,  

klockan 14.00–16.30 
  
Beslutande Björn Eriksson (s), ordförande Per-Arne Mårstad (c) 
 Katarina Hansson (s) Per Holm (kd) 
 Christer Thörner (s) Katrin Tensmyr (fp) 
 Gun-Britt Ahlin (s) Mats Hellgren (m) 
 Eva Wilhelmsson (s) Josef Majesky (s), tjg ers 
 Kristina Davidsson (s)  
   
Närvarande ej tjg ers Ing-Marie Andersson (s) Kerstin Cederström (fp) 
   
Övriga Annika Hallberg, barn- och utbildningschef 
 Mikael Calmestig, förvaltningsekonom 
 Anders Andersson, sekreterare 
 Ronnie Petterson, § 
  
  
Justerare Gun-Britt Ahlin 
 
 
Sekreterare ...................................................... §§ 68 - 79 
 Anders Andersson  
 
 
Ordförande ............................................. 
 Björn Eriksson 
 
 
Justerare .......................................... 
 Gun-Britt Ahlin 
 
 Anslag/Bevis 
 Protokoll är justerat 
 

Styrelse/Nämnd Barn- och utbildningsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2005-11-16 
 

Datum för uppsättande 2005-11-22 Datum för nedtagande 2005-12-16 
 

Förvaringsplats Barn- och utbildningskontoret, Stadshuset 
  
 
Underskrift 

 
 
...................................................... 

 Ulla Asker 
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Barn- och utbildningsnämnden 2005-11-16      
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2005-10-28 
  
 Bun § 68 
 Au §  54 Dnr 131/2004 600 
 

Ekonomisk rapport 

Ärendebeskrivning Förvaltningsekonom Mikael Calmestig lämnar rapport över den 
aktuella ekonomiska situationen inom barn- och utbildningsnämnden.
 

Arbetsutskottets beslut Hänskjuta ärendet till barn- och utbildningsnämndens sammanträde. 
 

Ärendebeskrivning Förvaltningsekonom Mikael Calmestig redovisar ekonomisk 
månadsrapport per den 2 november 2005. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner den ekonomiska rapporten.
_________ 
 

Expediering Ekonomiavdelningen 
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Barn- och utbildningsnämnden 2005-11-16      
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2005-10-28 
  
 Bun § 69 
 Au §  55 Dnr 109/2005 600 
 

Kvalitetsredovisning år 2004 för skolverksamheterna 

Ärendebeskrivning Utredningssekreterare Anders Andersson presenterar förslag till  
Kumla kommuns kvalitetsredovisning 2004 för skolverksamheterna. 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta att föreslå 
kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till 
kvalitetsredovisning för år 2004. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt föreliggande förslag. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag. Vidare framhåller nämnden att kvalitetsarbetet måste 
prioriteras så kommunens kvalitetsredovisning kan upprättas inom 
rimlig tid efter det kalenderår som kvalitetsredovisningen avser. 
_________ 
 

Expediering Områdeschefer 
Rektorer 
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Barn- och utbildningsnämnden 2005-11-16      
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2005-10-28 
  
 Bun § 70 
 Au §  56 Dnr 101/2005 600 
 

Utställning, fördjupning av översiktsplan för Ekeby 

Ärendebeskrivning Stadsarkitektavdelningen har den 6 oktober 2005 inkommit med 
förslag till fördjupning av översiktsplan för Ekeby. Syftet med 
förslaget till översiktsplan är att det skall utgöra ett 
diskussionsunderlag för strategier i framtiden och lokalt 
utvecklingsarbete, översiktligt utreda och bestämma 
markanvändningen i aktuellt område samt vara underlag för 
detaljplaneläggning och lokaliseringsprövningar. 
 
Synpunkter på förslaget skall vara miljö- och byggnadsnämnden 
tillhanda senast den 9 december 2005.  
 

Arbetsutskottets beslut Uppdra åt barn- och utbildningschef Annika Hallberg att utarbeta ett 
förslag till skrivelse innehållande barn- och utbildningsnämndens 
synpunkter. Förslaget skall presenteras vid barn- och 
utbildningsnämndens sammanträde den 16 november 2005. 
 

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningschef Annika Hallberg presenterar förslag till 
skrivelse innehållande barn- och utbildningsnämndens synpunkter. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden antar föreliggande förslag till 
skrivelse. 
_________ 
 

Expediering Miljö- och byggnadsnämnden 
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Barn- och utbildningsnämnden 2005-11-16      
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2005-10-28 
  
 Bun § 71 
 Au §  57 Dnr  
 

Sammanträdestider år 2006 och delar av år 2007 

Ärendebeskrivning Utredningssekreterare Anders Andersson presenterar förslag till 
sammanträdestider under 2006 och delar av år 2007 barn- och 
utbildningsnämnden, dess arbetsutskott samt det partigemensamma 
gruppsammanträdet. 
 

Arbetsutskottets beslut Hänskjuta ärendet till barn- och utbildningsnämndens sammanträde. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt föreliggande förslag. 
_________ 
 

Expediering Kommunkansliet + handling 
Växeln + handling 
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Barn- och utbildningsnämnden 2005-11-16      
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2005-10-28 
  
 Bun § 72 
 Au §  58 Dnr 84/2005 600 
 

Remiss, kommunalt uppföljningsansvar för ungdomar  
under 20 år 

Ärendebeskrivning Sydnärkes Utbildningsförbund (SUF) har utarbetat förslag till rutiner 
för samverkan kring ungdomar under 20 år som ej är 
gymnasiestuderande. I en skrivelse från SUF daterad  
den 1 september 2005, ges barn- och utbildningsnämnden möjligheter 
till att ge synpunkter på förslaget. Eventuella synpunkter skall vara 
SUF tillhanda senast den 18 november 2005. 
 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade vid 
sammanträde den 5 oktober 2005, § 46, att uppdra åt 
utredningssekreterare Anders Andersson att utarbeta förslag till 
remissvar. Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde  
den 19 oktober 2005, 61, beslutades att uppdra åt 
utredningssekreterare Anders Andersson revidera föreliggande 
förslag till remissvar samt hänskjuta ärendet till barn- och 
utbildningsnämndens sammanträde den 16 november 2005. 
 
Utredningssekreterare Anders Andersson presenterar reviderat förslag 
till remissvar. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden antar föreliggande förslag till 
remissvar. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag. 
_________ 
 

Expediering Sydnärkes Utbildningsförbund + handling 
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Barn- och utbildningsnämnden 2005-11-16      
  
  
 Bun § 73 
   Dnr 115/2005 610 
 

Ansökan om utvecklingspengar till utvecklingsprojekt 
Bedömning och betyg 

Ärendebeskrivning Områdescheferna Rolf Östman, Marie Kilk och Marie Holm, har i en 
skrivelse daterad den 2 november 2005, ansökt om 70 000 kronor för 
ett utvecklingsarbete vars syfte är att säkerställa likvärdighet i 
betygssättningen på skolor i Kumla kommun. Målet med 
utvecklingsprojektet är bland annat att ge personalen ökad kompetens 
om betygssystemet, skolans målsystem i övrigt, om att sätta och 
tydliggöra mål utifrån befintliga styrdokument, alternativa sätt att 
bedöma och betygssätta elevers kunskapskvalitet och öka tydligheten 
i samtalet mellan skola, elev och föräldrar samt öka likvärdigheten 
och rättssäkerheten för elever vid betygssättning. 
Utvecklingsprojektet skall planeras under återstoden av år 2005. 
 
Ansökan avser medel från konto 58110, verksamhet 105000 och 
ansvar 500000, vilket är budgeterade medel för barn- och 
utbildningsnämnden till utvecklingsarbete. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beviljar 70 000 kronor enligt 
föreliggande ansökan. 
_________ 
 

Expediering Områdeschefer 
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Barn- och utbildningsnämnden 2005-11-16      
  
  
 Bun § 74 
   Dnr 114/2005 610 
 

Ansökan om utvecklingspengar till utvecklingsprojekt,  
Natur och teknik i skolan 

Ärendebeskrivning Områdescheferna Rolf Östman, Marie Kilk och Marie Holm har i en 
skrivelse, daterad den 8 november 2005, ansökt om 100 000 kronor 
för initiering av utvecklingsprojekt Naturvetenskap och teknik i 
skolan. Projektet skall arbeta med utvecklingsarbete av 
naturvetenskap och teknik i skolan för att bland annat garantera en 
likvärdighet mellan skolorna. Ansökta medel skall vidare 
huvudsakligen användas till erforderlig utrustning i samband med 
utbyggnaden av Forskningsstation Kvarntorp. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beviljar 100 000 kronor enligt 
föreliggande ansökan. 
_________ 
 

Expediering Områdeschefer 
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Barn- och utbildningsnämnden 2005-11-16      
  
  
 Bun § 77 
   Dnr  
 

Barn- och utbildningschefen informerar 

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningschef Annika Hallberg informerar om 
utvecklingen inom förvaltningen. 
 
• Tre nomineringar har inkommit till Kumla kommuns pedagogiska 

pris. Priskommittén sammanträder 
den 23 november 2005. 

• I dagsläget finns det 38 barn vilka anmälts vara i behov av 
barnomsorgsplats. Dessa önskar plats mellan januari och  
mars 2006. 

• Projektet Attraktiv skola avslutas vid kommande årsskifte. Under 
första halvåret 2006 kommer en slutrapport att utarbetas. Inom 
projektet har i Kumla kommun bland annat fyra 
utvecklingsuppdrag startats. 
- Utomhuspedagogik. Skogstorpsskolan F-5 
- Ateljén i förskolan. Skogstorps förskola 
- Barns inflytande. Malmens förskola 
- Kontakt skola-näringsliv. Vialundskolan 

• Vialundskolan, klass 6 C, har vid Skolforum vecka 44, vunnit en 
skidresa. 

 
Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen. Nämnden 

framför även gratulationer till klass 6 C på Vialundskolan för vinsten 
av skidresan. 
_________ 
 

Expediering Klass 6 C, Vialundskolan 
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Barn- och utbildningsnämnden 2005-11-16      
  
  
 Bun § 78 
     
 

Avtackning, Ronnie Petterson 

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningsnämnden tackar före detta utvecklingsledare 
och ställföreträdande förvaltningschef Ronnie Petterson för dennes 
gedigna insatser i Kumla kommun samt önskar lycka till i den nya 
tjänsten. 
_________ 
 

Expediering Ronnie Petterson, Hammargatan 3 B, Kumla 
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Barn- och utbildningsnämnden 2005-11-16 
  
  
 Bun § 79 
     

 Meddelanden 

 
Beslut i delegation 

 Beslut Lagrum Beslutande Datum
189/05 Anvisning av plats 

inom kommunen 
då barnet behöver 
särskilt stöd 

SL 2 
kap § 9 

Birgitta Daréus 051005 

190/05 Anvisning av plats 
inom kommunen 
då barnet behöver 
särskilt stöd 

SL 2 
kap § 9 

Birgitta Daréus 051005 

191/05 Anpassad 
studiegång 

GrF  
kap 5 § 
9 

Gunilla Kalmnäs 051017 

192- 
201/05 

Avstängningar  
från förskole- 
fritidshems- och 
familjedaghems-
platser  

Bun 
2004-
01-28  
§ 6 

Annika Hallberg 051124 

202/05 Anvisning av plats 
inom kommunen 
då barnet behöver 
särskilt stöd 

SL 2 
kap § 9 

Maud Frimodig 051103 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      forts 
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Barn- och utbildningsnämnden 2005-11-16 
  
  
 Bun § 79, forts 
     

 
Meddelanden, forts 

   
 

Uppdrag att redovisa till budgetberedningen 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har vid sammanträde den 28 
september 2005, § 276, beslutat om avslutade och kvarstående 
uppdrag till budgetberedningen. Bland avslutade uppdrag finns 
organisering av reflexvästutdelning till skolelever. Kvarstår gör bland 
annat ett uppdrag angående kostnader för måltidsverksamheten. 

  
 

Sammanträdesprotokoll från Sydnärkes utbildningsförbund SUF

 
Sydnärkes utbildningsförbund har inkommit med två 
sammanträdesprotokoll i direktion från den 15 och 29 september 
2004. 

  
 

Detaljplan för Kv Dykaren (Länsmansskogen) 

 
Stadsarkitektavdelningen har inkommit med en sammanställning över 
inkomna yttranden rörande detaljplan för kvarteret Dykaren.  

  
 

”AVBOKA LOKA” 

 
Kommunförbundet Örebro län har inkommit, den 4 november 2005, 
med ett meddelande om att årets Loka Möte, som var planerat till den 
1-2 december 2005 på Loka Brunn är inställt. 

 
      forts 
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Barn- och utbildningsnämnden 2005-11-16 
  
  
 Bun § 79, forts 
     

 
Meddelanden, forts 

  
 

Svensk Turism AB om ny skollag 

 
Svensk Turism AB har inkommit, den 21 oktober 2005, med  
information om att de skickat öppet brev till förhandlingsdelegationen 
om det lagförslag som nu diskuteras om totalförbud mot avgifter i 
grundskolan. Brevet är bifogat. 

 
 
_____________ 
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